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„Neskutečné,“ zamumlá Figo. „Kognitivní funkce se navzdo-
ry vysoké dávce zdají být ovlivněny pouze minimálně.“ Pak 
pokračuje: „Současně lze pozorovat významně zvýšený svalo-
vý tonus v pažích a nohou. Experiment se, jak se zdá, zdařil. 
Můžeme tedy…“
To, co říká, ti zní cize, jako by snad hovořil nějakým cizím 
jazykem. Nedává ti to smysl. Místo toho se ti v hlavě formu-
je jiný obraz – obraz zakrváceného, rozedraného obličeje, do 
kterého bys nejraději ještě jednou zabořil zuby a otevřel ránu 
na tváři. 

Droga účinkuje. Zvyš hodnotu Boje na blízko o 1 a maximální 
hodnotu Zdraví o 5. Tvé aktuální Zdraví se rovněž zvýší o 5. 

U všech hvězd, znamená to, že teď také zešílíš? 
Nevědomky zatneš ruce v pěst. Pouta, která tě drží na místě, se 
kolem tebe stáhnou, pak se ale zdá, jako by trochu povolily. Že 
by ti ta droga dodala nadlidskou sílu? Mohl by ses osvobodit? 
Ta myšlenka tě láká. Pokud by ses dostal na svobodu, mohl by 
ses vrhnout na Figa a roztrhat toho parchanta na kusy. 
Dokázal bys tomu nutkání odolat?

Verax už začíná ovlivňovat i tvou mysl. Budeš ještě schopen ra-
cionálně uvažovat? To se dozvíš při následujícím úkolu. 
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Na obrázku vidíš svůj mozek. Skvrny ukazují oblasti, které už 
Verax stihnul napadnout. Nalevo vidíš výchozí bod svých myš-
lenek, napravo vytečkovaný čtverec – to je tvůj cíl. 
Tvým úkolem je nakreslit jedním tahem, se zavřenýma očima, 
čáru spojující výchozí a cílový bod. Máš na to jen jeden pokus!
Pokud se čára dostane mimo hranice mozku, dotkne se jedné 
ze skvrn nebo skončí mimo cílovou oblast, znamená to, že tvůj 
mozek byl Veraxem poškozen. Nemůžeš tedy odolat nutkání 
vrhnout se na doktora Figa. Pokračuj pak dále na 292.
Pokud se ti podaří dovést čáru bez přerušení až do cíle, aniž 
by nastala některá z výše uvedených alternativ, daří se ti zatím 
psychotické účinky Veraxu zvládnout. 
Pokračuj na 266.
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